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Van:

Appelman. M

Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:

FW: Inzake bekendmaking onderzoek loot boxes
dinsdag 10 aprli 2018 17:14:23

Hallo^^P
In aanvulling op onderstaande hebben we in de RvB ook afgesproken dat jlj de beleldsmensen
van JenV en VWS informeert.

Greet, Marja
M.D. Appelman
Directeur

Kansspelautoriteit
Rjjnstraat 50|2515 XP
|
Den Haag

Postbus 298 ^SO^C^^Der^aag

Secretaresse^H^HBHIBl t|
T 070 302 13 00

fjj^^^^^ak^speiautorlteit.n!
www.kansspelautoritelt.nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Van:{
Verzonden: dinsdag 10 aprli 2018 16:34

CC: Kesier, Hw; Pot, J; Appelman, M ;(
Onderwerp: inzake bekendmaking onderzoek loot boxes
Beste alien,

Hierbij gaat het bijgestelde persbericht op basis van bespreking in de bestuursvergadering.
11.1

Na afloop van de vergadering bespraken Marja en ik een passend moment voor
bekendmaking. Ook omdat er nog het nodige vait te regelen mikken we voor
bekendmaking op de eerste helft van komende week.
Wat dat regelen betreft:

-fHIPvraagt JZ pers- en nieuwsbericht te toetsen;
-^HjBstemt de concept-tekst van het nieuwsbericht op basis van het persbericht af met
fzetten de vertaling in gang van onderzoek, pers- en nieuwsbericht
die maandag middag gereed dient te zijn;

- Afzender van het rapport dient duidelijk te zijn, onder andere door het beeldmerk van de
Ksa op de voorpagina;

-^^m[Plegt contact met een of twee media die eerder belangstelling toonden voor het
onderzoek (vermoedelijk NOS (jeugd)journaal, eventueel ook een dagblad) voor een
primeur, mede op basis van een interview met Marja hierover;

-^^UlllllllllllllimPinformeren vooriichting J&V en VWS over de bekendmaking;
- Marja zoekt telefonisch contact met|||||||||||||||||||||||||||[Pvoor (begrijpelijke, aansprekende)

K)
O
00
o

w
o
o

io

formuleringen, in het bijzonder voor het Jeugdjournaal;

- Na publicatie van de primeur plaatsenf||H||||^^0rapport en nieuwsbericht
(Nederlands- en Engelstalig) op de \website van de Ksa, het persbericht op ANP
Perssupport. Belangstellende journalisten sturen zij het persbericht toe. Op sociale media
attenderen zij op nieuv/sbericht en rapport.
Beste groet;

